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รายงานการประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร
และคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓
.............................
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
๒. นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร
๓. พ.ต.อ.ณัฐคมน์ พร้อมสันเทียะ แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวสิริมา วัฒโน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร
๕. นายสุชาติ ไชยสัจ แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๖. นายเฉลิมศักดิ์ คองจันทร์ แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๗. นางขนิษฐา เกตุภูงา แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๘. นายเจตนิพิฐ พุ่มไทรย์ แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๙. นายโพยม แก้วคูณ แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๑๐. นางทิภาพร จินดาพันธ์ แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
๑๑. นางสมพร มูลกิตติ แทน ผอ.สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๒. นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๑๓. นางประไพศรี ภูคา แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาวธัญณิชา จันทร์ส่อง แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๕. นางเหวศ เข็มแก้ว แทน คลังจังหวัดยโสธร
๑๖. นายชวลิต ไกรน้อย แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
๑๗. นายสาธร ทองมงคล แทน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดยโสธร
๑๘. นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๙. นางสาววรรณวิมล พงศานิตย์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒๐. นางจินตนา สูตรมงคล แทน ขนส่งจังหวัดยโสธร
๒๑. นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร
๒๒. นายปิติ วัฒนรัตน์ พาณิชย์จังหวัดยโสธร
๒๓. นายอนันต์ สิงหาคม แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
๒๔. นางเขมณัฏฐ์ ดีปราศรัย แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
๒๕. นายวัชรินทร์ เจิมประไพ สถิติจังหวัดยโสธร
๒๖. นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
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๒๗. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๒๘. นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ แทน ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
๒๙. นายสาลี มลิวัน แทน ผู้อานวยการสานักงาน ก.ศ.น.จังหวัดยโสธร
๓๐. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอาเภอเมืองยโสธร
๓๑. นายณัฐวุฒิ บุญปก แทน นายอาเภอเลิงนกทา
๓๒. นายประเวช แสนทวีสุข แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
๓๓. นางสาวรุจิกาญจน์ วีระโชติทนันชัย แทน นายอาเภอป่าติ้ว
๓๔. นายสมชัย บูรณะ นายอาเภอทรายมูล
๓๕. นายชัยยนต์ หมู่สูงเนิน แทน นายอาเภอค้อวัง
๓๖. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๓๗. นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจาจังหวัดยโสธร
๓๘. นายนิยม ทองแก้ว รองประธาน ก.ธ.จ.ยโสธร
๓๙. นายทานอง บุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
๔๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีคงอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดยโสธร
๔๑. นายธวัชชัย ตาเมือง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
๔๒. นายศักดิ์ดา เหลาแตว นิติกรปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดยโสธร
๔๓. นายสวโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร
๔๔. นางอรวรรณ์ ศรีมันตะ พนักงานทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
๔๕. นางสุภาวดี ป้องคา พนักงานทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดยโสธร
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 ติดราชการ
๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ติดราชการ
๓. นายอาเภอกุดชุม ติดราชการ
๔. นายอาเภอมหาชนะชัย ติดราชการ
๕. นายอาเภอไทยเจริญ ติดราชการ
๖. นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ติดราชการ
๗. ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
๙. นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการ
ประชุมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และ
คณะกรรมการร่วมเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธรและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดยโสธร ติดราชการเร่งด่วน จึงมอบหมายให้กระผมนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ แทนในครั้งนี้
ตามที่จังหวัดยโสธรได้มีคาสั่งที่ ๘๓๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร ชั้น ๓ นั้น
โดยที่จังหวัดยโสธรมีความจาเป็นต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการร่วมเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กฎหมายกาหนด จึงได้มี
คาสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๑๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด
ยโสธร และได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและขับเคลื่อน
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ . .
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯ นาเรียนต่อที่ประชุมฯ ทราบ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ รายงานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ยโสธรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.yasothon.go.thแบนเนอร์ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร”
มติที่ประชุม รับรอง .
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
ประธานฯ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯ นาเรียนต่อที่ประชุมฯ ทราบต่อไป
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ๓.๑ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
- ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ทราบว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ตามที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ซึ่งจังหวัดได้มีหนังสือแจ้ง
เวียนส่วนราชการทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธรทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
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- ทั้งนี้ คารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กาหนดให้การประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด โดยส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารภูมิภาค
ที่ต้องเข้ารับการประเมิน จานวน ๓ ส่วนราชการ คือ สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมที่รับการประเมินในปี
๒๕๕๘
ประธานฯ ทุกส่วนราชการน่าจะมีการเตรียมความพร้อมในปีนี้ เพราะในปี 2560 ก็จะเข้ารับการตรวจ
ทุกส่วนราชการ ซึ่งจะร่วมกันพิจารณาในวาระต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

.

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ๓.๒ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต
โดยขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
๑. รายงานกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ดาเนินการ
ในปี ๒๕๕๙
๒. รายงานข้อมุลการดาเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด และความคืบหน้าผล
การการดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน : กรณีกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
/ อาเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๒.๑ ให้ส่วนราชการระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เทศบาลเมือง
ยโสธร ให้รายงานไปยังจังหวัดยโสธร (ผ่านสานักงานจังหวัดยโสธร)
๒.๒ ให้อาเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอขึ้นภายในศูนย์ดารง
ธรรมอาเภอ ตามกรอบของศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด พร้อมทั้งทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจาก
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอและศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และรายงานข้อมูลต่อ
ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด เป็นภาพรวมของอาเภอทุกเดือน
ในการนี้ ส่วนราชการ/หน่วยงานได้รายงานผลดาเนินการให้จังหวัดทราบแล้ว ดังนี้
๑. ภาพรวมการจัดกิจกรรม/โครงการของส่วนราชการ/หน่วยงานที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีหลายส่วนราชการรายงานมาแล้ว จานวน ๓๙ กิจกรรม/
โครงการ ประกอบด้วย

5

ที่
๑

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานจังหวัดยโสธร

กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๓ รุ่น

ห้วงเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - พฤศิกายน ๒๕๕๘

๒. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ (ITA)

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

๓. การประชุมภายในส่วนราชการประจาเดือน

เดือนละ ๑ ครั้ง
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

๔. การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕. การจัดประชุมชี้แจงการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ปี ๒๕๕๙

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๖. คณะนิเทศติดตารมการดาเนินโครงการตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ (ตาบลละ ๕ ล้านบาท)

ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม
๒๕๕๙

๗. การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
ยโสธร

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙

๘. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิ
บาลจังหวัดยโสธรในการสอดส่องการดาเนินโครงการภาครัฐ

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙

๙. การขับเคลื่อนการดาเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
ประจาจังหวัดยโสธร
๒๕๕๙
๒

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

๑. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองใบอนุญาต
เจาะน้าบาดาล

๑๙ พ.ย. ๒๕๕๘

6
ที่

๓

๔

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดยโสธร

แขวงทางหลวงชนบท
ยโสธร

กิจกรรม/โครงการ
๒. การปฏิบัติตรมข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห้วงเวลาดาเนินการ
๔ ม.ค. ๒๕๕๙

๓. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ของจังหวัดยโสธร

๘ - ๙ ธ.ค. ๒๕๕๘

๑. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้ข้าราชการในสังกัด

มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙

๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการรักษาวินัยของ
ข้าราชการและการดาเนินการทางวินัย

เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. ก่อสร้างถนน จานวน ๑๓ สาย

พฤศจิกายน - ธันวาคม
๒๕๕๘

- กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานให้มีความโปร่งใส
๕

๖

สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
ยโสธร

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๑. วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัด
ยโสธร

๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓. ประชุมสานักงานฯ ประจาเดือน ด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๑. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อมุ่งเน้น
กลไกการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ไข
และร่วมติดตรมประเมินผล การปลูกจิตสานัก ความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙

๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจาปี ๒๕๕๙
(ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ จานวน ๓ รุ่น)

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙

7
ที่

๗

ส่วนราชการ/หน่วยงาน

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดยโสธร

กิจกรรม/โครงการ
๓. โครงการประเมินคุณธรรมและความโร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ตามกรอบประเมิน ITA ปี ๒๕๕๙
๔. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตระดับจังหวัด
๑. ฝึกอบรมส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ห้วงเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙
ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙
๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๘

บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดยโสธร
๙ สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
ยโสธร

๑. ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ของจังหวัดยโสธร
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑. โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒๕๕๙

10 สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดยโสธร

๑. โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐมี ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ สัมมนาเชิบปฏิบัติการสื่อมวลชนและเครือข่าย
เฝ้าระวัง จังหวัดยโสธร
๑.๒ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น จังหวัด
ยโสธร
๒. โครงการ "ทาความดี ปีมหามงคล" มี ๒ กิจกรรม ดังนี้
๒.๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ทาความดี ถวายใน
หลวง ด้วยการซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่

๑๑ สานักงานสถิติจังหวัด
ยโสธร

๒.๒ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ทาควาสมดี ถวายใน
หลวง ด้วยการซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่ทุกวันหลังสวดมนต์
ไหว้พระ
๑. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ NSO โปร่งใส สานักงานสถิติ
จังหวัดยโสธร
๒. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานใน
วันประชุมประจาเดือนทุกเดือน

มีนาคม ๒๕๕๙

มีนาคม ๒๕๕๙
๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๘ มกราคม ๒๕๕๙

ธันวาคม ๒๕๕๘
มกราคม - กันยายน ๒๕๕๙

ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน
๒๕๕๙

8
ที่
๑๒

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๑

กิจกรรม/โครงการ

ห้วงเวลาดาเนินการ

๑. โครงการฝึกอบรมหรือสอดแทรกให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล

มกราคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม
๒๕๕๙

๒. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนหรือเครือข่าย อป
พร. ให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด
๓. การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มกราคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม
๒๕๕๙

และประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสาคัญในการให้
ความร่วมมือในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสการทุจริต

มกราคม ๒๕๕๙ - ธันวาคม
๒๕๕๙
เดือนละ ๑ ครั้ง

๑๓

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธร

๑. ประชุมประจาเดือนของส่วนราชการ

๑๔

สานักงาน กศน.จังหวัด
ยโสธร

๑. โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. โครงการจัดนิทรรศการต้านโกง ภายใต้การจัดงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร (กศน. อาเภอ
๓ กลุ่มโซน ๆ ละ ๓ อาเภอ จัดแสดง นิทรรศการที่
๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธรและนานักศึกษา หอประชุมวิถีอีสาน
กศน. เข้าร่วมกิจกรรม)
ศาลากลางจังหวัดยโสธร

๑๕

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดยโสธร

มติที่ประชุม รับทราบ .

๓. เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
ราชการในอาเภอกุดชุม

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑. ให้ความรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในการ
ประชุมประจาเดือนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

๒๘ ของทุกเดือน

9
หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ๒. ข้อมูลการดาเนินการทางวินัยของเจ้าที่รัฐในจังหวัดยโสธร
ประจาเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ส่วนราชการระดับจังหวัด รายงานว่า ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ไม่มีการดาเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัด
ประธาน ฯหากส่วนราชการมีการดาเนินการทางวินัยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ขอให้
รายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ .

ที่
๑

๒

๓

หัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ ๓. ความคืบหน้าผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน : กรณีกล่าวโทษ
เจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) มีเรื่องร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน ๑๗๕ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๗ เรื่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
๔๘ เรื่อง ดังนี้
- เรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ (๒๒ ธ.ค. ๕๘
– ๒๐ ม.ค. ๕๙) จานวน ๖ เรื่อง
- สรุป ยอดยกมา ๔๘ + เรื่องใหม่ ๖ รวมทั้งสิ้น ๕๔ เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จ ๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๕๐ เรื่อง
ทั้งนี้ ประเด็นข้อร้องเรียน และประเภทเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกกล่าวหา ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ดังนี้
ประเภทข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน
ประเภทบุคลากรภาครัฐที่ถูกกล่าวหา
จานวน
(เรียงตามลาดับจานวนเรื่อง)
(เรื่อง)
กระทาการส่อไปในทางทุจริต หรือกระทาความผิดต่อ ๑. ผู้บริหาร / ปลัดองค์กรปกครอง
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การไม่
ส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เป็นต้น
๒. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๒๒
๓. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
๔. ข้าราชการครู
การประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือส่อว่ากระทา
๑. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ความผิดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
๒. ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
หรือจรรยาวิชาชีพ
ส่วนท้องถิ่น
๒๒
๓. ข้าราชการครู
๔. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
กระทาการส่อไปในทางทุจริต หรือกระทาความผิดต่อ ๑. ผู้บริหาร / ปลัดองค์กรปกครอง
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
๖
- เฉพาะกรณี การเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์อื่น
มติที่ประชุม รับทราบ .
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ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ช.ฯ
ขอรายงานความคืบหน้าการดาเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ในรอบเดือนมกราคม 2559 ดังนี้

กรณีการร้องเรียนกล่าวโทษ

๑. กระทาการทุจริตหรือกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๒. กระทาความผิดต่อการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐ

ผลการดาเนินการของ
จานวน
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่รัฐ
จานวน
ที่ถูกกล่าวโทษ
อยู่ระหว่าง ส่วนราชการ
(เรื่อง)
แล้วเสร็จ
(ราย)
ดาเนินการ
(เรื่อง)
(เรื่อง)
๑๗ (ยกมา) - ผู้บริหาร/
๑๑ (ใหม่)
รองผู้บริหาร/
รวม ๒๘ เรื่อง
พนักงานองค์กร
ปกครองส่วน
๖ (ยกมา)
ท้องถิ่น
๑ (ใหม่)
- ข้าราชการอื่น
รวม ๗ เรื่อง
๒
-

๓. พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ
๔. กระทาความผิดตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ หรือจรรยาวิชาชีพ
(๑) ยอดยกมา จานวน ๒๕ เรื่อง
(๒) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
จานวน ๑๒ เรื่อง
(๓) จานวนเรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๓๗ เรื่อง
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดยโสธร สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมฯ ได้รับ
ทราบเพียงเท่านี้ ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของการร้องเรียนได้
มติที่ประชุม รับทราบ .
ประธานฯ ในลาดับต่อไปขอให้อาเภอทุกอาเภอรายงานผลการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตระดับอาเภอ และข้อมูลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่อาเภอ ในรอบเดือนมกราคม 2559

นายอาเภอเมืองยโสธร สาหรับอาเภอเมืองยโสธรได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
อาเภอเมืองยโสธร
ผู้แทนอาเภอเลิงนกทา สาหรับอาเภอเลิงนกทาได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
อาเภอเลิงนกทา
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ผู้แทนอาเภอคาเขื่อนแก้ว
สาหรับอาเภอคาเขื่อนแก้วได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตอาเภอเรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในอาเภอคาเขื่อนแก้ว
ผู้แทนอาเภอป่าติ้ว สาหรับอาเภอปุาติ้วได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
อาเภอปุาติ้ว
ผู้แทนอาเภอค้อวัง สาหรับอาเภอค้อวังได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
อาเภอค้อวัง
นายอาเภอทรายมูล สาหรับอาเภอทรายมูลได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอาเภอ
เรียบร้อยแล้ว และในรอบเดือนมกราคม 2559 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
อาเภอทรายมูล
ประธานฯ อีก 3 อาเภอ คือ อาเภอมหาชนะชัย อาเภอกุดชุม และอาเภอไทยเจริญ ยังไม่มาประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ .
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานฯ
การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธรได้แบ่งแนวทางการทางาน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามาตรการในการดาเนินงานของศูนย์ฯ
และเชิญฝุายเลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมต่อไป
เลขานุการฯ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ตามที่จังหวัดยโสธรต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีส่วนราการที่เป็นหน่วยรับประเมิน ๓ ส่วนราชการ
(สานักงานจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด) และเป็นหน่วยงานเดิมที่เคยเข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธรได้ให้ความสาคัญในการต่อตานการทุจริตโดยถือเป็นนโยบายที่
สาคัญของจังหวัด โดยให้ทุกส่วนราชการ / หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยโสธรดาเนินการสร้างความ
โปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนด้านการปูองกันปราบปรามการทุจริตของจังหวัดให้มีความ
เข้มแข็ง และมุ่งสู่การเป็น “จังหวัดใสสะอาด” จึงเห็นควรกาหนดให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดยโสธร
ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมฯ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยกาหนดให้มี
การประเมินเพียง ๑ ด้าน คือ การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based ITA)
ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลางกาหนด โดยให้มีคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งฝุายเลขานุการได้แนบตัวอย่างแบบสอบถามเชิงประจักษ์ ปี ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมได้

12
ศึกษาในเบื้องต้น และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.yasothon.go.th แบนเนอร์ โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) จึงขอนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานฯ เนื่องจากในปี 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องเข้าร่วมรับการประเมิน
ITA อยู่แล้ว
จึงเห็นว่า ในปี 2559 นี้ ทุกหน่วยงานของจังหวัดยโสธรควรมีการเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพียงด้านเดียว คือ การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based ITA)
แต่สาหรับหน่วยที่เข้ารับการประเมิน ITA ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จะต้องมีการประเมิน
ถึง 3 ด้าน คือ การประเมินบุคลากรในหน่วยงาน การประเมินผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
มติที่ประชุม เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดยโสธรทุกแห่งดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมิน
จากหลักฐานเชิงประจักษ์เพียงด้านเดียวก่อน
เลขานุการฯ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จากข้อมูลผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
: กรณีการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนั้น พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการ้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่กระทาการส่อไป
ในทางทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ และการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นการฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมหรือจรรยาวิชาชีพ ประกอบกับการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนยังมีความล่าช้า เช่น
เรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐบางเรื่องมีการร้องเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน
๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึง
การยกระดับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาคและรวดเร็วจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
กาหนดมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกระดับการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว
ในการนี้ ฝุายเลขานุการ ขอเสนอแนวทางเบื้องต้นต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
๑. หัวหน้าส่วนราการ/หน่วยงานจะต้องกากับ ดูแล และติดตามผลการดาเนินการ
แก้ไขข้อร้องเรียนของส่วนราชการ/หน่วยงานให้มีประสิทธิภาคและรวดเร็ว โดยกาหนดให้ส่วน
ราชการ/หน่วยงานดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ให้แล้วเสร็จ-ภายใน ๓๐ วัน
กรณีไม่สามารถดาเนินการได้ให้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว
๒. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน จะต้องกากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส โดยเฉพาะในขั้นตอนก่อนการเสนอราคา (ต้องมีการจัดทาราคากลางให้สมเหตุสมผล)
ขั้นตอนการเสนอราคา และขั้นตอนการตรวจรายงานตามแบบรูปรายการ
๓. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมขึ้นภายในหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม
๔. จัดให้มีการอบรม/สอดแทรกเรื่องการเป็นผู้ให้บริการที่ดีแก่บุคลากรในสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. ในกรณีที่ส่วนราชการมีการดาเนินการทางวินัยบุคลากรในสังกัด ให้รายงาน
จังหวัดทราบและเร่งรัดให้มีการดาเนินการโดยเร็ว
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันกาหนดมาตรการดังกล่าว
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ประธานกรรมการจริยธรรมฯ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในมาตรการที่ฝุายเลขานุการเสนอ เพราะการที่จะ
สร้างความโปร่งใสของหน่วยงานใดๆ นั้น ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้เริ่มต้น
และให้ความสาคัญในทุกกระบวนการ จึงจะทาให้การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความโปร่งใสของ
หน่วยงานประสบความสาเร็จ
อีกประเด็นหนึ่ง ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ส่วนราชการควรให้ความสาคัญในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคลากรในสังกัด เช่น การพิจารณาความดีความชอบด้วยระบบคุณธรรม การส่งเสริม
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง การยกย่องชมเชยเป็นต้น เพราะเมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจหรือ
ได้รับการยอมรับแล้ว เขาจะทุ่มเททางานให้แก่ราชการ โดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนเอง
รวมทั้ง การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการปฏิบัติสมาธิหรือปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาจิตใจตาม
โอกาสที่เหมาะสม
ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
สาหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในส่วนของสถานศึกษานั้น ได้มีการจัดโครงการต่างๆ เช่น
ต้นแบบโรงเรียนสุจริต ลูกเสือช่อสะอาด เป็นต้น ซึ่งดาเนินการมาหลายปีแล้ว และยังคงดาเนินการ
รวมถึงขยายกลุ่มเปูาหมายให้เพิ่มขึ้น อนึ่ง ตามที่ท่านประธานกรรมการจริยธรรมฯ ได้เสนอเกี่ยวกับ
การปฏิบัติธรรมนั้น กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และในพื้นที่จังหวัดยโสธรเองก็มีสานปฏิบัติธรรมที่มี
ชื่อเสียง ขอยกตัวอย่างเช่น สถาบันพลังจิตตานุภาพ (สาขาหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี
วัดปุานิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร ซึ่งมีหลักสูตรครูสมาธิ ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติมาหลายรุ่นแล้ว และไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเรียน ซึ่งจะเรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ เป็นเวลารวม 6 เดือน ซึ่งบุคลากรของ
สพป.ยส.เขต 1 และหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากที่นี่จะสังเกตได้ว่ามีผลการปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงขอเสนอให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบและให้
การสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งดาเนินการตามมาตรการที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ จานวน 5 มาตรการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ กาหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานทุกแห่ง อาเภอทุกอาเภอ (โดยเฉพาะส่วนราชการ/หน่วยงานที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้)
ให้ความสาคัญต่อการรายงานผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐฯ
และการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ให้จังหวัดทราบภายในกาหนดเวลา (ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน)
เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ .
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ธวัชชัย ตาเมือง
(นายธวัชชัย ตาเมือง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

